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ESTABILIZADOR 
DE TENSÃO
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USUÁRIO
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5. Garantia

2. Características Principais

Obrigado por escolher o estabilizador de tensão TOP RELAY.
Este produto estabiliza a tensão fornecida para as lâmpadas de faróis 
baixos em 20Vdc dos ônibus em geral.

Na Entrada:
Sobretensão: O estabilizador não funciona com a tensão maior ou 
igual a 30Vdc.

Subtensão: O estabilizador não funciona com a tensão  menor que 
20Vdc (lembrando que a tensão de saída será menor se a tensão de 
entrada for menor que 24Vdc). 

Na Saída:
Curto-Circuito: O estabilizador se desliga caso ocorra um curto 
circuito na saída.

Super Aquecimento: O estabilizador se desliga se a temperatura 
superar 70°C.

Para solicitação de garantia , o aparelho não deve ser modi� cado ou 
alterado de forma alguma. 

A garantia não se aplica em caso de uso indevido ou fora do uso 
especi� cado por este  manual do usuário exceto caso haja danos 
provocados por força maior. (ex. desastres naturais).

Apenas aparelhos limpos ou intactos (sem violação) serão aceitos e 
avaliados pela garantia.

Prazo de Garantia contra defeito de fabricação: 
90 dias após a data de fabricação.

*As especi� cações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

- Faixa de Tensão de Entrada: 24Vdc a 29Vdc
 (abaixo de 24Vdc a tensão de saída será menor).
- Tensão de Saída: 20,5Vdc ± 0,5V.
- Potência Máxima: 150W.
- Medidas:

• Comprimento: 50mm
• Largura: 210mm
• Altura: 60.5mm

- Peso: 500g (aproximadamente).
- Temperatura Máxima de Operação: 70°C.

4. Instalação

Para os Ônibus onde os faróis baixos são acesos diretamente através do 
mini relé auxiliar que comanda os faróis baixos, poderá ser instalado 
através da substituição do mesmo pelo conector do estabilizador 
TRM500.024, com fácil instalação Plug & Play.

- Fixação : Através de 2 parafusos.
- Cabo preto com terminal olhal para aterrar à carcaça do ônibus.


